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Lo-Carbon Centra 

 

FOLYAMATOS ÜZEMŰ ELSZÍVÓ VENTILÁTOR 

Szerelési és bekötési utasítások 
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Kérjük olvassa el a használati utasítást üzembe 

helyezés előtt. 

 

Telepítési és üzembe helyezési utasítás a Vent-Axia Lo-Carbon 

sorozatához. 

FONTOS 

OLVASSA EL EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST MIELŐTT 
MEGKÍSÉRLI ÜZEMBE HELYEZNI A KÉSZÜLÉKET! 

NE ÉPÍTSE BE a terméket olyan helyiségekbe, ahol: 

 Fokozott olaj, vagy zsírtartalmú  a levegő 

 Maró vagy gyúlékony gázok, folyadékok, gőzök lehetnek 

 A környezet hőmérséklete 40°-nál magasabb, vagy 5°-nál alacsonyabb 

 Akadályok, dugulások képződhetnek 

 

BIZTONSÁGI ÉS SZERELÉSI JEGYZETEK: 

A. Minden elektromos vezetéknek meg kell egyeznie az I.E.E. Szabványoknak, vagy az 
adott országbeli előírásoknak, valamint a készüléket csak elektromos szakember 
kötheti be. 

B. A ventilátort el kell látni biztonsági kapcsolóval, mely lekapcsolás esetén az összes 
pólust megszakítja. 

C. Győződjön meg róla, hogy a tápellátás (feszültség, frekvencia, fázis) megfelelő. 
D. A ventilátort csak Vent-Axia termékekkel együtt köthető össze ( pl: páraérzékelő, 

külső időzítők, stb. ) 
E. Ajánlatos flexibilis kábellel csatlakozni a ventilátorhoz. 
F. Amennyiben a készülék olyan helyen működik, ahol előfordulhat égéstermék, 

fokozatosan ügyeljünk a megfelelő légutánpótlásra. 
G. A ventilátor nem használható olyan helyiségekben, ahol közvetlenül, hosszú időre 

vízsugár érheti. 
H. Csőbe vagy légcsatornába kötés esetén ügyeljünk az esetlegesen képződő kondenzvíz 

eltávolítására kondenzvíz elvezető segítségével, vagy a csatorna döntésével. 
I. A készüléket ne üzemeltessük mentális, pszichikai vagy érzékszervi problémás 

emberek környezetében felügyelet nélkül. 
J. A gyermekekre figyeljünk, hogy ne játsszanak a készülékkel. 
K. A készüléket úgy helyezzük el, hogy legalább 2,3 méterrel a talaj fölött legyen, hogy 

az emberek ne érjék el a mozgó alkatrészeket. Ha a készülék kevesebb, mint 2,3 
méterrel a talaj fölött helyezkedik el, úgy használja a Vent-Axia fali kiegészítőjét hogy 
mások ne férjenek hozzá a mozgó alkatrészekhez. 
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LEÍRÁS 

A Lo-Carbon Centra folyamatos üzemű elszívó ventilátor alkalmas konyhákba, háztartási 
helyiségekbe, fürdőkbe és WC-be. 
A hosszú élettartamú golyós csapággyal felszerelt DC motort rezgéscsillapító gumitalpakkal 
van ellátva, ez meggátolja a zaj átvitelét gipszkarton falban, így biztosítva a csendes 
működést. 
A ventilátort lehet falra vagy mennyezetre szerelni. 

KIEGÉSZÍTŐK (nem tartokzék) 

FALI ÁTVEZETŐ SZETT 
A sorozathoz fali átvezető szett rendelhető fehér (rendelési kód: 254102) vagy barna 
(rendelési kód 254100) színben, alkalmasak falba történő szereléshez a teleszkópos átvezető 
segítségével. 

ABLAK ÁTVEZETŐ SZETT 
Ablakba történő szerelés esetére (rendelési kód: 442947) 

A – BESZERELÉS 

FALRA/MENNYEZETRE TÖRTÉNŐ SZERELÉS 

1. Falra vagy mennyezetre történő szerelés esetén a ventilátort egy legalább 1,2 méter 
hosszú zárt csatornarendszerbe kell szerelni és védőráccsal kell ellátni, hogy 
megakadályozzuk a járókerék elérését. 

2. Vágjon ki egy 105 mm átmérőjű furatot. 
3. Csavarja ki a csavart a ventilátor alján, majd távolítsa el az első rácsot. Jelölje fel a 

csavarok középpontjait a ventilátor hátlapján lévő furatokon keresztül. Fúrja ki, tegye 
a helyére a ventilátort, majd csavarja a helyére. 

4. Rögzítse a légcsatornába. 
5. Kössük be a vezetékeket a B pontban leírtak szerint. Állítsuk be a kívánt beállításokat 

(C pontban részletes leírás található). 
6. Helyezze vissza a rácsot, majd húzza meg a rögzítő csavart. 
7. Telepítés után győződjön meg róla, hogy a járókerék szabadon forog. 

FALBA TÖRTÉNŐ SZERELÉS 

1. Falba történő szerelés esetén vágjon egy 117 mm-es furatot a falba, majd helyezze 
bele a fali átvezetőt kissé a falban lefelé történő lejtéssel. Szükség esetén vágja 
méretre úgy, hogy síkban legyen a fallal. 

2. Csavarja ki a csavart a ventilátor alján, majd távolítsa el az első rácsot. Jelölje fel a 
csavarok középpontjait a ventilátor hátlapján lévő furatokon keresztül. Fúrja ki, tegye 
a helyére a ventilátort, majd csavarja a helyére. 

3. Rögzítse a külső rácsot a helyére a lamellákat lefelé elhelyezve. (Megjegyzés: a 
rácsnak meg kell felelnie az adott országbeli követelményeknek.) 

4. Kössük be a vezetékeket a B pontban leírtak szerint. Állítsuk be a kívánt beállításokat 
(C pontban részletes leírás található). 

5. Helyezze vissza a rácsot, majd húzza meg a rögzítő csavart. 
6. Telepítés után győződjön meg róla, hogy a járókerék szabadon forog. 
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ABLAKBA TÖRTÉNŐ SZERELÉS 

1. Kövesse az ablakba szerelés készlet használati utasítását, amit a készlet tartalmaz. 

B – ELEKTROMOS BEKÖTÉS 

FIGYELMEZTETÉS: A VENTILÁTOR ÉS AZ EGYÉB SZABÁLYZÓ ELEMEK SZERELÉS 
ELŐTT ÉS ALATT LEGYENEK ÁRAMTALANÍTVA! 

FONTOS 

 A készüléket csak fixen bekötött tápkábellel üzemeltessük. 

 A használt tápkábelek keresztmetszete 1-1,5 mm2 legyen. 
 A ventilátor 220-240V-os feszültségű, 50Hz frekvenciájú hálózatot igényel. 
 A ventilátor II. osztályba tartozó, duplán szigetelt, TILOS földelni. 

 

1. Válasszuk ki és kövessük a Fig 1, 2, 3 & 4 képen lévő utasításokat, bekötési módokat. 
2. Ellenőrizzen minden elektromos bekötést és kapcsolatot. 
3. Ellenőrizzük, hogy a járókerék tud-e szabadon forogni. 

 

Fig.1  1fokozat - Folyamatos alacsony 
fokozatú üzem , emelt teljesítmény 
kapcsolás NÉLKÜL 

 

 

Fig. 2 1 fokozat Folyamatos EMELT 
teljesítmény alacsony fokozat NÉLKÜL 

Megj.: L és Ls között áthidalás szükséges 

 

 

Fig.3 2 fokozat - Folyamatos alacsony 
fokozatú üzem, EMELT teljesítmény 
kapcsolás HÚZÓZSINÓRRAL (TP&HTP 
esetén) 

Megj.: N&Ls pontok között áthidalás 
szükséges 

 

 

Fig.4 2 fokozat - Folyamatos alacsony 
fokozatú működés emelt teljesítmény 
kapcsolása KAPCSOLÓRÓL (T,TP,HT&HTP 
esetén) 
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C – BEÁLLÍTÁSOK 

FIGYELMEZTETÉS: A VENTILÁTOR ÉS AZ EGYÉB SZABÁLYZÓ ELEMEK SZERELÉS 
ELŐTT ÉS ALATT LEGYENEK ÁRAMTALANÍTVA! 

 

BELÉPÉS A VEZÉRLÉS BEÁLLÍTÁSOKBA – (Fig. 5 és 6) 

1. Lazítsa meg az alsó csavart és távolítsa el az első rácsot. 
2. Húzza le a belső kupakot a készülékről.  
3. Állítsa be a készüléket az alábbiak szerint. 

 

Alacsony fokozatkiválasztása (6 l/s (21m3/h) vagy 9 l/s (32m3/h)) 
Fig.6 táblázat 
Normál üzemmódban az elszívó ventilátor 6l/s (21m3/h) vagy 9l/s 
(32m3/h) elszívásra képes. A ventilátor 15l/s-ra (54m3/s) kapcsol 
egy kapcsoló (kapcsolt fázis) felkapcsolásával. 

 A gyárilag beállított érték 6l/s (22m3/h) 

 A (JP1) jumper eltávolításával ez 9l/s-ra (32m3/h) állítható 

 

Emelt fordulatra kapcsolás DIP kapcsolóval (Fig. 6): 

A ventilátornak két emelt teljesítményű fokozata van, a különféle 
szerelési módok miatt. 

 

1. Maximális sebességfokozat: DIP 2-es kapcsoló OFF állásban: 

 

1. 15l/s (54m3/h) DIP 2-es kapcsoló ON állásban: 

 

Az 1-es DIP kapcsolónak ON állásba kell lennie, ha folyamatos üzemű működést szeretne. 

Az 1-es DIP kapcsolónak OFF állásba kell lennie, ha szakaszos üzemű működést szeretne. 

Szakaszos üzem esetén a készülék csak akkor fog bekapcsolni, ha a készülék húzózsinórját 

meghúzza, vagy a kapcsolt fázisú jel (pl.: villanykapcsoló) aktiválja. 

EMELT TELJESÍTMÉNY IDŐZÍTÉS BEÁLLÍTÁSA: 

A JP2 jumper eltávolításakor a készülék kapcsolt fázisú jel hatására emelt teljesítménybe 

kapcsol. A kapcsolt fázisú jel elvétele után 15 percig emelt teljesítményen működik a 
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készülék. Ha a JP2 jumper a helyén marad, a kapcsolt fázisú jel megszűnése után emelt 

teljesítményen folyamatosan működik a készülék. 

 

Húzózsinór (TP&HTP): A húzózsinór aktiválja az időzítőt. A ventilátor 15percig utána fut (ha 

JP2 OFF) vagy 5percig utána fut (JP2 ON). Ha húzózsinórt még egyszer meghúzzák, az időrelé 

deaktiválódik és a ventilátor visszaáll alacsony fokozatú folyamatos üzemre. (Fig.3) 

Időzítő beállítása (T, TP modellek ) (Fig. 6) 

Mielőtt az időrelét állítja, kapcsolja le a betápot. Az időrelé csak a beüzemelés előtt vagy 
alatt állítható. 

1. Távolítsa el a védőrácsot. A túlfutást 1 és 30 perc között lehet változtatni a nyákon 
elhelyezett potméterrel, ennek a gyárilag beállított értéke 15 perc.  

2. Ahhoz, hogy csökkentse a túlfutási időt, egy kis csavarhúzóval forgassa a nyákon lévő 
megfelelő potmétert (Fig. 6-on látható) az óramutató járásának irányába. 

3. Ahhoz, hogy növelje a túlfutási időt, egy kis csavarhúzóval forgassa a nyákon lévő 
megfelelő potmétert (Fig. 6-on látható) az óramutató járásával ellentétesen. 

4. Helyezze vissza a védőrácsot. 

 

Páraérzékelő beállítása (HT/http modellek) (Fig. 6): 

1. Távolítsa el a védőrácsot. A páraérzékelőt 50 és 95% között lehet változtatni a nyákon 
elhelyezett potméterrel, ennek a gyárilag beállított értéke 70%.  

2. Ahhoz, hogy csökkentse a beállított páratartalmat, egy kis csavarhúzóval forgassa a 
nyákon lévő megfelelő potmétert (Fig. 6-on látható) az óramutató járásával 
ellentétesen. Ezzel érzékenyebbé teszi a páraérzékelőt. 

3. Ahhoz, hogy növelje a beállított páratartalmat, egy kis csavarhúzóval forgassa a 
nyákon lévő megfelelő potmétert (Fig. 6-on látható) az óramutató járásának 
megfelelően. Ezzel kevésbé érzékennyé teszi a páraérzékelőt. 

4. Helyezze vissza a védőrácsot. 

 

D - SZERVIZELÉS ÉS KARBANTARTÁS  

FIGYELMEZTETÉS: A VENTILÁTOR ÉS AZ EGYÉB SZABÁLYZÓ ELEMEK SZERELÉS 
ELŐTT ÉS ALATT LEGYENEK ÁRAMTALANÍTVA! 

 

1. Fél évente ellenőrizzük és tisztítsuk meg a készüléket, ügyeljünk, hogy a készülékben 
ne legyenek a készülékben építési törmelék, vagy más lerakódás. 

2. Óvatosan távolítsuk el az első rácsot. 
3. Óvatosan, puha ronggyal töröljük át a műanyag alkatrészeket  


